
در سیستن هٌْذسی آهریکایی چگالی هی تَاًذ ٍاحذ -1
(𝑙𝑏𝑓)(𝑟)

𝑓𝑡 2
داشته باشد، در حالی که در هندبوک  

ها واحد آن 
𝑔

m.s
 20چگالی .  است

𝑔

𝑚 .𝑠
 .را تِ سیستن هٌْذسی آهریکایی تثذیل کٌیذ  

راتطِ هقاتل ترای هثادلِ گرها تیي آب هقطر خالص تیي آب هقطر خالص ٍ سطح خٌک تر ترقرار است، - 2

 . را تیاتیذo.943ٍاحذ 

h= 0.943 (
𝒌𝟑𝝆𝟐𝒈𝝀

𝑳𝝁𝚫𝑻
)1/4 

h= ثاتت هثادلِ گرها 
𝐵𝑡𝑢

𝑟  𝑓𝑡 2Δ𝐹
                                              k=ّذایت گرهایی 

𝐵𝑡𝑢

𝑟  𝑓𝑡  Δ𝐹
 

𝜌 =  داًسیتِ
lb

ft 3
                                                                 g=4.17 شتاب گراًشx 108 𝑓𝑡

𝑟2
 

𝜆 = 𝐵𝑡𝑢 آًتالپی
𝑙𝑏

                                                                L= طَل ft 

𝜇 = 𝑙𝑏 ٍیسکَزیتِ

𝑟  𝑓𝑡
                                                         Δ𝑇 =  Δ𝐹  تفاٍت دهایی

 درجِ ساًتیگراد داشتِ تاشذ، داًسیتِ هحلَل 15 را در 1.184ٍزًی ، چگالی ٍیصُ ی % 70اگر گلیسرٍل -3

 .را تر حسة هَارد زیر تِ دست آٍریذ

 (الف
𝑔

cm 3
( ب                   

𝑙𝑏𝑚

𝑓𝑡 3
   kg/m3 (              ج

 تِ عٌَاى هٌثع ًیترٍشى تِ کار هی رٍد، هقذار آهًَیَم سَلفات هصرفی را   2SO4(NH4)در تک یاختِ ّا-4

ٍزًی % 9تا ایي فرض کِ سلَل حاٍی .  سلَل تذست آٍریذ35g/L از هحیط کشت تا غلظت 500Lدر 

 .ًیترٍشى تاشذ

 هی تاشذ، ٍزى هَلکَلی 1160m3/kg mol ٍ حجن هَلی 5.2m3/kgًوًَِ ای دارای حجن ٍیصُ ی - 5

 .ًوًَِ را حساب کٌیذ

 : هی تاشذ تعییي کٌیذC˚25 در 0.90هایعی دارای چگالی ًسثی - 6

 kg/m3 تر حسة C˚25داًسیتِ را در دهای  (الف

 ft3/lb تر حسة C˚25حجن ٍیصُ را در دهای  (ب



 تریسین جرم کل چقذر خَاّذ تَد؟ 232g از ایي هحلَل را در تطری تِ جرم 1.5Lاگر  (ج

 1.704محلول آبی - 7
𝑘𝑔𝐻𝑁𝑂3

𝑘𝑔𝐻2𝑂
 هَجَد است، غلظت را طثق  C˚25 در دهای 1.382تا چگالی ًسثی  

 .هَارد خَاستِ شذُ تذست آٍریذ

  HNO3درصذ ٍزًی  (الف

  تر فَت هکعة هحلَلHNO3پًَذ  (ب

 ( تر لیتر هحلَلHNO3گرم هَل ) هَالریتِ  (ج

 هی تاشذ 28.6inHg است، فشار تارٍهتری ًیس 22.4Psigفشار اًذازگیری شذُ در یک تاًک جَشکاری - 8

 .فشار هطلق تاًک را تر حسة هَارد زیر تذست آٍریذ

 فَت آب (    دN/m2 (        جinHg (     بlbf/ft2 (الف

 تغلیظ هی شَد، اگر گاز تغلیظ حاٍی (SO3)هحلَل سَلفَریک اسیذ تا افسٍدى گاز سَلفَر تری اکسیذ- 9

55%  SO3 ,41%  N2 , 3% SO2 ٍ 1% O2 تاشذ، چِ هقذار تخش در هیلیَى O2 ،در گاز ٍجَد دارد 

 . تذست آٍریذN2ترکیة درصذ گاز را تذٍى در ًظر گرفتي 

 

 


